
¥ 

 
 
Vergadering van de raad van de gemeente Den Helder op woensdag 9 november 2016 om  
19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis van Den Helder. 
 

 

 

 

A G E N D A 
 

De stukken liggen van 2 november (vanaf 16.00 uur) tot en met 9 november 2016 (tot 16.00 uur) 
ter inzage in de leeskamer. 

 

 
001 Opening. 

 

 

 
002 Spreekrecht burgers. 

 

 

 
003 Vragenkwartier. 

 

 

 
004 Bepalen stemvolgorde. 

 

 

 
005 Vaststellen agenda. 

 

IR16.0181 

 
006 Installatie wethouder O.R. Wagner. 

 

 

Bespreekpunt 
 
007 Voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2017, 

kennis te nemen van de meerjarenraming 2018-2020 en het 
beschikbaar stellen van een krediet van € 10.868.000,- voor de 
vervangingsinvesteringen in 2017. 
 

RVO16.0088 

Hamerpunten 
 
008 Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en 

invordering van leges 2017. 
 

RVO16.0074
RB16.0050 

 
009 Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en 

invordering van afvalstoffenheffing 2017. 
 

RVO16.0074
RB16.0051 

 
010 Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en 

invordering van lijkbezorgingsrechten 2017. 
 

RVO16.0074
RB16.0055 

 
011 Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en 

invordering van rioolheffing 2017. 
 

RVO16.0074
RB16.0057 

 



¥ 

 
 
Vergadering van de raad van de gemeente Den Helder op woensdag 9 november 2016 om  
19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis van Den Helder. 
 

 

 

 

A G E N D A 
 

De stukken liggen van 2 november (vanaf 16.00 uur) tot en met 9 november 2016 (tot 16.00 uur) 
ter inzage in de leeskamer. 

 

012 Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en 
invordering van toeristenbelasting 2017. 
 

RVO16.0074
RB16.0056 

 
013 Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en 

invordering van precariobelasting 2017. 
 

RVO16.0074
RB16.0054 

 
014 Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en 

invordering van forensenbelasting 2017. 
 

RVO16.0074
RB16.0052 

Bespreekpunten 
 
015 Bekrachtigen geheimhouding Business case Gebiedsontwikkeling 

Rijkswaterstaat locatie Den Helder. 
 

RB16.0103 

 
016 Voorstel met betrekking tot de afwikkeling van het dossier 

Multimetaal. 
 
 

RVO16.0095 

017 Sluiting. 
 

 

 


